
Nieuwsbrief 6 - Januari 2008

Beste CD&V-er,

Het nieuwe jaar is reeds enige tijd van start gegaan, maar toch houden wij er aan u onze wensen over te maken.  We 
hopen dat 2008 een warm en wervelend jaar mag worden.  En zoals minister Hilde Crevits het zo mooi verwoordde: 'een 
gelukkig en gezond jaar vol goesting'.  

2008 wordt in elk geval een spannend politiek jaar.  Eind december werd een voorlopige regering op poten gezet.  Een 
regering die een mandaat kreeg tot  23 maart.   Voor die datum moet Yves Leterme een oplossing vinden voor het 
communautaire vraagstuk.  Kunnen Vlamingen en Franstaligen het eens worden over de toekomst van het federale 
België?  Het is bang afwachten.  Daarenboven wordt deze nieuwe interim-regering van bij de start geconfronteerd met 
de  erfenis  uit  de  vorige  legislatuur:  een  groot  budgettair  tekort  De  uitdaging  voor  de  interim-regering  is  dan  ook 
gigantisch.  We moeten de komende weken waakzaam toezien welke stappen er genomen worden in het dossier en 
onze topmannen steunen daar waar mogelijk.  

Januari 2008 zal voor de regio's Gent en Meetjesland in onze geesten ook de maand van gemengde gevoelens zijn.  We 
ontmoeten elkaar tijdens de vele nieuwjaarsaangelegenheden in een warme sfeer, maar terzelfdertijd nemen we ook 
afscheid van Peter Leyman.  Peter nam voor onze regio's de derde plaats in op de lijst voor de federale verkiezingen en 
werd  uiteindelijk  met  meer  dan  30.000  stemmen  rechtstreeks  in  het  parlement  verkozen.   Nu,  na  een  goeie  zes 
maanden, heeft Peter beslist de politieke wereld achter zich te laten en terug te keren naar het bedrijfsleven.  We staan 
er toch op hem te bedanken voor zijn inzet tijdens de campagne en in de partij en wensen hem veel succes toe met de 
nieuwe job.

De komende weken beloven in elk geval boeiend te worden.  We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden 
van de gebeurtenissen.  Hou dus zeker uw e-mail in de gaten!

We wensen u alvast veel leesplezier met deze eerste Kortweg van 2008!

Odette Van Hamme, voorzitter regio Meetjesland Jan Vermeulen, voorzitter regio Gent

ALGEMEEN

Ledenwerving

De ledenwervingsactie voor 2008 kwam in november 2007 op gang met de gebruikelijke oproep tot het betalen van het 
lidgeld.   Ondertussen betaalden reeds velen  onder  jullie  hun bijdrage (over  heel  Vlaanderen al  meer  dan 50.000, 
waarvan een goeie 4500 leden uit  onze regio's).   Er zat  helaas wat  vertraging op de procedure,  maar  de nieuwe 
lidkaarten mogen één van de komende dagen in de bus verwacht worden.   



Leden die voor eind december hun lidgeld betaalden, maakten kans op gratis kaarten van de gezinsdag.  Volgende 
personen uit onze regio mogen zich bij de gelukkigen rekenen:

● Yves Van Bunneghem uit Sint-Amandsberg (Gent)
● Agnes Lippens uit Lovendegem
● Julien Mortier uit Deinze
● Dirk Stove uit De Pinte
● Marc Tilleman uit Mariakerke (Gent)
● Wim Van Hoecke uit Wachtebeke

Uiteraard is ledenwerving meer dan enkel  het hernieuwen van lidmaatschappen.   Het is ons streefdoel  om elk jaar 
nieuwe leden aan te trekken.  Geïnteresseerden te overtuigen om toe te treden tot onze ploeg.  Dit werkjaar is er dan 
ook een specifieke nieuwe ledenactie.  
Het  principe van de actie  is  eenvoudig.   Hoe meer  nieuwe leden,  hoe beter.   Als  motivatie  werd er een prijs  aan 
gekoppeld.   De  afdeling  die  het  meeste  nieuwe  leden  werft,  maakt  kans  op  een  traktatie  voor  het  bestuur,  de 
ledenwerver kan een documentenmap winnen en voor de leden zelf is er een rugzak als mogelijk geschenk.   
  
We rekenen op elk van u.  Kent u iemand die geïnteresseerd is om lid te worden?  Spreek de persoon in kwestie dan 
persoonlijk aan of geef de contactgegevens door aan uw afdelingsvoorzitter of ledenwerver.  Een nieuw lid betaalt het 
eerste jaar slechts 5 € (4 € voor bijleden, dat wil zeggen, personen waarvan er op hetzelfde adres reeds een lid is).  

Naar jaarlijkse traditie worden de nieuwe leden ook uitgenodigd om van naderbij kennis te maken met de partij en de 
politieke structuren.  De  nieuwe ledendag  gaat dit jaar door op  zaterdag 23 februari 2008 te Brussel.  De nieuwe 
leden krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Onze lokale mandatarissen

Onze lokale  basis  vormt  de  kracht  van  onze  beweging.   Het  is  dan  ook  logisch  dat  er  op  geregelde  tijdstippen 
bijeenkomsten of vormingen voorzien worden.  Mandatarissen kunnen volgende zaken al in de agenda schrijven:

● 21 februari 2008: terugkomdag voor de nieuwe mandatarissen.
● 14 maart 2008: Staten-Generaal – met een afzonderlijke werkgroep voor fracties in oppositie!
● 19 maart 2008: 'Zorg & Wonen' met Tom Dehaene en Steven Vanackere als inleiders.
● 9 april 2008: Bijeenkomst eerste mandatarissen

Een persoonlijke uitnodiging volgt.

'Het verdrag van Lissabon' met Jean-Luc Dehaene

Meer dan 50 jaar geleden, op 25 maart 1957, werd met de ondertekening van het Verdrag van Rome, een grote stap 
gezet in het Europees éénwordingsproces. Met het 'Verdrag van Lissabon' dat in december werd ondertekend en nu 
door alle lidstaten moet geratificeerd worden, werd een nieuwe, maar belangrijke stap gezet.  
Wie het ganse proces van zeer dichtbij heeft gevolgd, is Jean-Luc Dehaene. Hij was als premier al actief medewerker 
aan de diverse institutionele wijzigingen van de jaren 90. Later, als ondervoorzitter van de Europese Conventie die het 
Grondwettelijk Verdrag opstelde, legde hij mee de noodzakelijke klemtonen voor de verdere toekomst van de E.U. Ook 
als Europees parlementslid sedert 2004 volgt hij de Europese actualiteit op de voet.

Het provinciaal bestuur van de CD&V-senioren Oost-Vlaanderen wist Jean-Luc Dehaene te strikken voor een toelichting 
rond het verdrag van Lissabon.  De bijeenkomst gaat door op maandag 4 februari om 14uur in de Panoramische zaal 
te Gent (Lange Kruisstraat 7 – nabij het Sint-Baafsplein).  Iedereen is welkom!

AFDELINGEN IN DE KIJKER

Rain can’t stop JONGCD&V Waarschoot!

Naar gewoonte was het ook dit jaar kerstmarkt in onze kleine 
Waarschoot, traditioneel een dag waarop jong en oud waarschotenaar 
een stapje in het dorp zet en een plaats waar JONGCD&V Waarschoot 
absoluut niet kan ontbreken! Ondanks de slechte weervoorspelling 
werd het een succes.



Kerstgemutst en goedlachs werd de ochtend volledig ingenomen door het opzetten van onze tent onder een stralende 
zon. Na wat doe-het-zelf plezier verwenden we onszelf met een eerste frisse pint (zie foto) en niet veel later stroomden 
de eerste gasten al binnen die van onze pintjes, poffertjes en verschillende soorten heerlijke koffie’s en warme dranken 
wilden genieten.

Ondertussen had de blauwe hemel al plaats gemaakt voor donkere stapelwolken die de voorspellingen van Frank 
Deboosere wel eens waar konden maken. Ondanks onze twintig “Weesgegroetjes” en dertig “Onze Vaders” werden we 
al snel bedolven onder een zondvloed.   Echter zoals Noah ons voor deed, bleven we overeind en kwam iedereen 
gezellig mee schuilen in onze tent! De warme dranken en pintjes vloeiden door de kelen en de magen werden gevuld 
door onze heerlijke poffertjes, alles gemaakt en geserveerd door enthousiast blijvende JONGCD&V-ers.

Ondanks het hondsslechte weer, mag de kerstmarkt een succes genoemd worden! Zij die er niet waren, hadden 
ongelijk!

NIEUWS VAN ONZE MINISTERS

De eerste weken van de Minister van Landsverdediging, Pieter De Crem

Pieter De Crem legde op vrijdag 21 december 2007 bij de Koning de eed af als
Minister van Landsverdediging. De CD&V Regio Gent is verheugd om onder haar 
leden opnieuw een Federale Minister te mogen verwelkomen. Maar hoe ziet 
de agenda van een kersvers Minister van Landsverdediging er precies uit? 
Wij bekeken het voor u.

● 21 december 2007: Pieter De Crem legt in de voormiddag bij de Koning op het koninklijk paleis de eed af als 
Minister van Landsverdediging. 

● 23  december  2007:  De  interimregering  vraagt  en  krijgt  het  vertrouwen van  de  leden  van  de  Kamer  van 
Volksvertegenwoordigers.

● 24 december 2007: Na de bespreking van de verklaring van de regering wordt ook in de Senaat het vertrouwen 
geschonken aan de interimregering.

● 26 december 2007: Traditioneel gaat de Minister van Landsverdediging tijdens de Kerst- en Nieuwjaarsperiode 
op bezoek bij de Belgische Strijdkrachten. Minister De Crem bezoekt tijdens zijn eerste missie onze troepen op 
de luchthaven in Kabul (Afghanistan). 

● 27 december  2007: Van Kabul maakt  de Minister  de oversteek naar Tibnin in  Libanon om ook daar  onze 
Strijdkrachten te bezoeken en te begroeten. 

● 30 december 2007: De Minister van Landsverdediging brengt samen met zijn collega van Buitenlandse Zaken 
een bezoek aan de Belgische Strijdkrachten in Mitrovica, Kosovo. 

● 1 januari 2008: Te gast op nieuwjaarsdag in De Laatste Show bij Frieda Van Wyck. 
● 10 januari 2008: Tijdens het vragenuurtje in Kamer en Senaat beantwoordt de Minister van Landsverdediging 

zijn eerste parlementaire vragen met verve.
● 11 januari 2008: Minister De Crem woont de eerste officiële Ministerraad onder de nieuwe federale regering bij 

en vertrekt daarop voor een bezoek aan het Eurocorps in Straatsburg.

BURGEMEESTER AAN HET WOORD

Op bezoek bij burgemeester Filip Thienpont

De gemeente  Merelbeke bestaat  uit  zes  deelgemeenten :  Merelbeke zelf,  Lemberge,  Bottelare,  Melsen,  Munte en 
Schelderode en wordt omringd door Melle,  Oosterzele en Gavere. 
Een  noemenswaardig  geschiedkundig  gegeven  is  dat  in  1944  het  Vormingsstation  Merelbeke  een  belangrijke  rol  
speelde in de aanloop van de landing van Normandië toen de geallieerden met een bommentapijt de bevoorrading van  
Duitse stellingen lamlegde en tientallen Merelbeekse slachtoffers maakte.
Van noord naar zuid verandert deze gemeente geleidelijk van stedelijk naar landelijk gebied. In het centrum van de 
gemeente is de toenemende verstedelijking vanuit Gent heel duidelijk aanwezig en zichtbaar. Net voorbij het centrum en  
weg van de Hundelgemsesteenweg echter, is Merelbeke verrassend landelijk met heel wat open ruimte en groen.

Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen behaalde het kartel CD&V/N-VA  met 4.889 lijststemmen en met 9 van de 



27 zetels een mooie score en levert sindsdien de burgemeester.

Redactie: Met 1.882 voorkeurstemmen achter uw naam kan u zich de nieuwe burgemeester van Merelbeke noemen. 
Wat zijn uw eerste ervaringen als kersverse burgemeester? 

Die ervaringen zijn positief. Ik heb het gevoel om als burgemeester aanvaard te worden door 
de bevolking. Dit is belangrijk. Het kartel had de verkiezingen gewonnen, werd de grootste 
fractie  en  ikzelf  behaalde  het  meeste  voorkeurstemmen.  Ik  ben onze groep nog steeds 
dankbaar dat zij in de moeilijke onderhandelingen het burgemeesterschap heeft opgeëist. Ik 
beschouw dit dus ook als een grote verantwoordelijkheid.

Als burgemeester zijn er enorm veel uitdagingen. Men is voorzitter van het College en dus 
ook de spil in het dagelijkse bestuur en in het beleid. Een College werkt als ploeg. In onze 
meerderheid  zijn  drie  fracties  vertegenwoordigd  die  allemaal  aan  bod  moeten  komen. 
Daarom maak ik ook heel wat tijd vrij om te communiceren met alle schepenen en fracties. 
Beleidsmatig moet je de motor zijn van het geheel, de bakens uitzetten in wederzijds respect 
met de administratie en de bevoegde schepenen.

Anderzijds heb ik ook geleerd dat men via kleine ingrepen of bijsturingen enorm veel kan 
doen voor de bevolking. Ik leerde ook dat er – vooral aan de basis – nog dankbaarheid 
bestaat. En dat doet deugd.

Het  burgemeesterschap  vergt  ook  een  enorme  inzet  inzake  representatie,  aanwezigheden  en  contacten  met  de 
bevolking.  Ik  voel  mij  ook  burgemeester  van  alle  inwoners.  Men  verwacht  een  permanente  bereikbaarheid  en 
beschikbaarheid. 

Hoe dan ook ben ik zeer blij dat ik destijds heb beslist om dit ambt voltijds uit te oefenen. Ik kan me niet inbeelden hoe ik  
dit in andere omstandigheden zou gedaan hebben. Ik kan me nu ten volle inzetten voor onze gemeente.

Redactie: Welke zijn de belangrijkste doelstellingen die u als burgemeester van het kartel CD&V/N-VA wenst te bereiken 
binnen deze legislatuur? 

Vooreerst willen wij een goed bestuur; een gemeente die haar bevolking respecteert en dus een beleid uitstippelt om 
problemen op te lossen of aan te pakken. In het andere geval moet duidelijk gecommuniceerd worden waarom sommige 
knelpunten niet kunnen opgelost worden. Inzake communicatie en contact met de inwoners is er nog heel wat werk voor 
de boeg.

Inhoudelijk maken wij momenteel werk van de verfraaiing van Merelbeke-centrum. Daar zijn heel wat kansen blijven 
liggen in het verleden. Wij plannen de bouw van een gemeenschapscentrum in 2009, een nieuwe huisvesting voor het 
politiecommissariaat  en wij  hopen een aantrekkelijk  kerk-  en gemeenteplein  te  realiseren.  Dit  jaar  starten ook een 
belangrijk riolerings- en wegeniswerk, dwars door het centrum.

Eén van de belangrijke speerpunten is een kwalitatief stedenbouwkundig beleid. Alle bouwprojecten (en er zijn er bij ons 
nogal wat) worden nauwkeurig getoetst aan leefbaarheid en openbaar groen. Merelbeke is geen stad en wil het ook niet 
worden. Daarom moet de verstedelijking op een redelijke wijze worden begeleid. Zo hebben wij reeds een ontwerp van 
bouw- en verkavelingsverordening om o.m. reservaties voor sociale woningbouw te realiseren.

Wij maken ook werk van fiets- en voetpaden waarbij het de bedoeling is om alle belangrijke doorgangswegen van en 
naar Merelbeke-centrum, te beveiligen via een fietspad. In de dorpskernen worden de voetpaden aangepakt op basis 
van een prioriteitenplan.

Inzake  onderwijs worden de netten gelijk  behandeld,  waarbij  de scholen via projectsubsidie  extra middelen kunnen 
krijgen. Naschoolse vorming en deeltijds kunstonderwijs worden uitgebouwd tot een volwaardige component van onze 
dienstverlening. Momenteel lopen eveneens een tiental vacatures om ons personeelsbestand nóg meer performant te 
maken.

Tenslotte hopen wij enkele probleembedrijven of zonevreemde zelfstandigen te herlocaliseren in een nieuw aangelegde 
ambachtelijke zone.

Redactie: CD&V trok naar de verkiezingen in kartel met N-VA. Dit leverde een schitterend resultaat op. Wordt deze 
samenwerking concreet vertaald in het bestuur en het beleid?

Inderdaad.  Wij  hebben  er  alle  belang  bij  dat  het  kartel  wordt  bestendigd  en  niet  uit  elkaar  wordt  gespeeld.  De 
samenwerking is goed; beide partijen vullen elkaar goed aan. Ook op persoonlijk vlak klikt het.

Ik merk dit ook in het beleid. Inhoudelijk besturen wij vanuit een gemeenschappelijk programma. Er bestaat een grote 
wederzijdse solidariteit en respect tussen de mandatarissen van CD&V en N-VA. Wij vormen ook één fractie en bereiden 
de  gemeente-  en  OCMW-raad  samen  voor.  Inzake  partijwerking  organiseren  wij  bijvoorbeeld  gezamenlijk  onze 
nieuwjaarsreceptie. De kern van dit geheel is natuurlijk het vertrouwen: als je mekaar niet vertrouwt kan er nooit een 
positieve geest heersen. 



Redactie: Als burgervader van een gemeente met 22.423 inwoners, bent u vaak uithuizig. Heeft u nog voldoende tijd 
voor uw gezin en hobby's?

Zoals U weet, ben ik sinds 1994 lid van de gemeenteraad en ben ik sinds jaren actief in het socio-culturele leven van 
Merelbeke. Inzake uithuizigheid was ik dus wel een en ander gewoon. 

Nochtans sta ik als burgemeester werkelijk versteld van het enorme belang dat de bevolking of een vereniging hechten 
aan  de  aanwezigheid  van  de  burgemeester,  en  dit  op  alle  niveaus:  een  opening,  een  buurtreceptie,  eetfestijn, 
begrafenis, jubileum, enz. Dit is volkomen begrijpelijk omdat – via mijn aanwezigheid – een vereniging de steun ervaart 
van  het  gemeentebestuur.  Bijkomend  zijn  er  natuurlijk  de  ontelbare  vergaderingen,  zittingen  van  het  College  en 
gemeenteraad,  overleg  met  politie  en  brandweer,  werkvergaderingen,  zitdagen,  enz.  Het  feit  dat  ik  het 
burgemeesterschap voltijds uitoefen, betekent dat men ook meer verwacht inzake bereikbaarheid en beschikbaarheid. 
Soms heb ik het gevoel dat men het er moeilijk mee heeft als ik enkele uren niet bereikbaar ben of in vergadering zit. Het 
gebeurt dat ik mij soms enkele uren in mijn bureel moet afzonderen om bepaalde dossiers voor te bereiden of in te 
studeren.

Ik ben dus inderdaad weinig thuis. Nochtans had ik mijn echtgenote beloofd om er om de twee weken minstens één 
avond of halve dag te zijn, maar het lukt me niet. Ik heb wel goede voornemens om er iets aan te doen. Ik vind het  
belangrijk dat ik kan rekenen op mijn echtgenote en mijn familie. Indien zij geen begrip zouden hebben, zou het niet 
lukken. 

Tijd voor hobby’s heb ik (nog) niet. Maar ik voel wél de behoefte om regelmatig tijd te maken voor iets anders want je 
bent bijna dag en nacht met hetzelfde bezig. Er is nog enorm veel te doen in de tuin en daar zal ik – hopelijk – tijd voor 
kunnen maken.

Redactie: Welke politicus is uw grootste voorbeeld?

Ik heb er twee: Jean-Luc Dehaene en Yves Leterme. Onder Dehaene heb ik destijds gewerkt op de Kanselarij van de 
Eerste Minister en onthield er vooral zijn efficiëntie en besluitvaardigheid, zonder complexen. Yves Leterme is de leider 
van onze generatie. Hij staat voor verantwoordelijkheid en respect. Leterme heeft Vlaanderen op een zeer goede en 
correcte manier geleid.

NIEUWS UIT DE PROVINCIE

Solidariteit in de praktijk

Gedeputeerde Vercamer geeft de 3 afdelingen in oppositie uit het district Lochristi een duwtje in de rug. Bij het begin van 
de legislatuur werden respectievelijk een cheque van 625 euro aan de afdeling Lochristi gegegeven, 500 euro aan de 
afdeling Gavere en 375 euro aan de afdeling Moerbeke. Of met andere woorden solidariteit in de praktijk!"

WAARHEEN VANDAAG

Nationaal

● Vereniging CD&V-Raadsleden:  vrijdag 14 maart  vanaf 17.30 Staten-Generaal in het Vlaams Parlement te 
Brussel.  Naast  de  thematische  werkgroepen  voor  de  mandatarissen  is  er  eveneens  een  afzonderlijke 
werkgroep voor voorzitters en voor de fracties in oppositie. 

● Nieuwe ledendag: zaterdag 23 februari te Brussel.

Provinciaal

● CD&V Oost-Vlaanderen: woensdag 30 januari bureau en bestuur.

● CD&V - Senioren Oost-Vlaanderen: maandag 4 februari om 14 uur voorlichtingsvergadering over het 'Verdrag 
van Lissabon' in de Panoramische Zaal, Lange Kruisstraat 7 te Gent (nabij  Sint-Baafsplein). Gastspreker is 
Jean-Luc Dehaene, Minister van Staat en Europees Volksvertegenwoordiger.



Info & inschrijven: regiosecretariaat 09 221 45 81, secretariaatgent@cdenv.be

● JONGCD&V  Oost-Vlaanderen: donderdag  7  februari  open  provinciaal  bestuur.  Voorbereiding  congres 
Nationaal JONGCD&V Europa.
Info: devosstefaan@hotmail.com

● Vorming  nieuwe  gemeentelijke  mandatarissen:  donderdag  21  februari om  20  uur  in  CC  De  Werf, 
Molenstraat 51 in Aalst. 
Inschrijven: regiosecretariaat 09 221 45 81, secretariaatgent@cdenv.be

● CD&V-Senioren  Oost-Vlaanderen:  maandag  25  februari  om  14  uur  bestuursvergadering  in  het  CD&V-
secretariaat, Koning Albertlaan 214 te Gent. 

● JONGCD&V Oost-Vlaanderen: vrijdag 14 maart cantus.

● CD&V  Oost-Vlaanderen: woensdag  19  maart  info-avond  'Zorg  en  Wonen'  in  Syntra  Midden-Vlaanderen, 
Hogekouter  1  te  Sint-Niklaas.  De  inleiders  zijn  Steven  Vanackere,  Vlaams  Minister  van  Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, en Tom Dehaene, Vlaams Volksvertegenwoordiger.

Regionaal

● College  Voorzitters  &  Secretarissen  regio's  Gent  &  Meetjesland: woensdag  27  februari  in  het  CD&V-
secretariaat, Koning Albertlaan 214 te Gent.

● Regio Meetjesland: donderdag 13 maart bestuursvergadering.

Afdelingen

● Vrijdag 25 januari 
● Merelbeke:  om  20  uur  nieuwjaarsreceptie  in  de  Banketzaal  Guido  Van  Caeneghem,  Oude 

Gaversesteenweg 2 in Merelbeke. Gastspreker is Vlaams Volksvertegenwoordiger Joke Schauvliege.
● Lochristi: om 19.30 nieuwjaarsreceptie in zaal 'De Kring', Dekenijstraat 12 in Lochristi. Gastspreker is 

eerste gedeputeerde Alexander Vercamer. Uitreiking van het Oranje Ei door JONGCD&V.
● Lovendegem: om 19.30 nieuwjaarsreceptie in Gasthof 't Centrum, Dorp in Lovendegem.

● Zomergem: zaterdag 26 januari om 19.30 nieuwjaarsreceptie in het Parochiaal Centrum, Lt. Dobbelaerestraat 
in Zomergem. 

● Zondag 27 januari 
● Gent  sectie  Zwijnaarde:  om  11.30  nieuwjaarsreceptie  in  feestzaal  Molenhof,  Tramstraat  in 

Zwijnaarde. 
● Nazareth: om 10.30 nieuwjaarsreceptie in CC Nova, Steenweg 92 in Eke. Gastspreker is Tony Van 

Parys, senator en gewezen minister.
● Nevele: om 10.30 nieuwjaarsreceptie in de gemeentezaal, Hansbekedorp  in Hansbeke. 
● Wachtebeke: om 11 uur nieuwjaarsreceptie in 'Onze Kring', Kerkstraat in Wachtebeke.

● Zulte:  vrijdag 1 februari  nieuwjaarsreceptie om 19.30 in de Gaston Martenszaal, Oude Staatsbaan in Zulte. 
Gastspreker is Etienne Schouppe, algemeen voorzitter a.i. en senator.
Info: Marc Nachtergaele 0476 37 19 18, marc.nachtergaele@telenet.be

● Gent  (sectie  Mariakerke-Wondelgem-Meulestede):  vrijdag  1  februari  om  20  uur  'Krokusreceptie'  in  de 
Orangerie van het Kasteel Claeys-Bouüaert te Mariakerke. Gezellig samenzijn met een 'Lichtmis'-hapje en een 
drankje.Toelichting over de politieke actualiteit door Tony Van Parys, senator en gewezen minister.

● Gent: zaterdag 2 februari nieuwjaarsreceptie vanaf 10 uur met Etienne Schouppe, algemeen voorzitter a.i. en 
senator, als gastspreker. Aanvullende maaltijd om 13 uur aan vriendenprijs voor wie dit wenst. Het feestelijk 
gebeuren gaat door in zaal 't Boerenhof, Gentstraat 2-6 in Oostakker.  Voor de maaltijd vooraf inschrijven.
Info & inschrijven: www.gent.cdenv.be of kschoutteten@cdenv.be

● Nazareth: zondag 3 februari kaarting in het Parochiaal Centrum, Dorp 22 in Nazareth. Eerste sessie van 9 uur 
tot 13 uur. Tweede sessie vanaf 17 uur.
Info & inschrijven: Martin Lamont 0473 22 32 01, lamontcnudde@hotmail.com

● Sint-Martens-Latem: zondag 17 februari om 11.45 uur nieuwjaarsdiner in het centrum 'De Vierschaar', Xavier 
de  Cocklaan in Deurle. Menu:  aperitief,  gratin  van  noodzeevis  op  een  bedje  van  spinazie,  gebraden 
varkenshaasje met groentenpalet en lichte mosterdsaus, dessertbord. Kostprijs: volw. 25 euro (excl. drank) - 
kind. tot 12j. 10 euro (incl. drank). Info & inschrijven: Bea Roos 0474 34 22 87, Kristof Vanden Berghe 
0477 69 21 35, Ingrid Temmerman 09 281 27 00
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● Waarschoot:  maandag  18  februari  om  19.30  bestuursvergadering  in  de  vergaderzaal  van  het  Chinees 
Restaurant 'De Panda'.

● Eeklo: woensdag 20 februari afdelingsbestuur.

● Destelbergen:  maandag  25  februari  om  20  uur  bestuursvergadering  in  Taverne  Thesla, 
Dendermondesteenweg in Destelbergen.

● Lochristi: dinsdag  18  maart  om  20  uur  bestuursvergadering  in  de  Parochiale  Kring,  Kloosterstraat  2  in 
Beervelde.

● Senioren afdeling Lochristi: donderdag 20 maart om 14 uur bestuursvergadering in De Kring in Beervelde.

INFO

Deze nieuwsbrief wordt bezorgd aan alle leden van wie we beschikken over een e-mailadres.  Wenst u deze nieuwsbrief 
voortaan niet meer te ontvangen of kent u iemand die de nieuwsbrief graag zou toegestuurd krijgen, aarzel dan niet en 
neem contact op met het secretariaat.

Koning Albertlaan 214, 9000 Gent
09/221.45.81
secretariaatgent@cdenv.be

Verantwoordelijk uitgever: Veronique Velghe, Koning Albertlaan 214, 9000 Gent, secretariaatgent@cdenv.be
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